PROTOKOL
MADDE 1-TARAFLAR
İş bu servis protokolu (kı saca "Protokol" olarak anı lacaktı r) bir tarafta Düğmeci mahallesi 27240
Şahinbey/Gaziantep adresinde faaliyet gösteren GAZIANTEP BAROSU BASKANLIGI (Bundan sonra kı saca
"Kurum" olarak anı lacaktı r.) ile diğer tarafta Aydı nlar Mahallesi 03041 Nolu Cadde Na: 13 Şehitkamil/Gaziantep
adresinde faaliyet gösteren Teymur Otomotiv Endüstri A.Ş. (bundan sonra kı saca "Servis" olarak anı lacaktı r)
arası nda akdedilmiştir.
Bundan böyle servis ve kurum ayrı ayrı kı saca "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anı labilecektir.
MADDE 2-PROTOKOL KONUSU:
İş bu protokol tanı mlandığı ş ekilde kurum, kurum üyeleri ve kurum personel araçları nı n bakı m (servis) ve onarı m
ile yedek parça hizmetlerinden yararlanması ile ilgili tarafları n karşı l ı klı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine
ilişkindir.
MADDE 3 — İSKONTO:
Servis, işbu protokol konusu araçları n bakı m ve onarı m hizmetlerinin yerine getirmesinde kurum taraf ı ndan gelen
araçlara diğer müşterilerine nazaran öncelik tanıyacaktı r.
İş bu protokol konusu araçları n bakı m ve onarı m işleri karşı lığı nda Servis; hizmetin gerçekleştiği tarihte genel
müşterilerine tatbik ettiği:
Servis işçilik ücretleri üzerinden

%10

Yedek parça fiyatları üzerinden

%10

indirim uygulanacaktı r. İ ndirimden yararlanmak isteyen kişi veya kurumları n mevcut durumları nı açı klayı cı kimlik
veya belgeyi servise sunmak zorundadı rlar.
MADDE 4-YEDEK PARÇA TEMİ Nİ:
Bakı m ve onarı m işlemlerinin yapı lması ndan kullanı lacak her nevi yedek parça, yukarı da kararlaştı rı lan indirim
oranları baki kalmak kaydı ile, bedeli mukabilinde Servis tarafı ndan temin edilecektir.
MADDE 5-ÖDEME:
İşbu protokol konusu hizmet bedelleri, hizmeti alan kişiler tarafı ndan ödenecek olup kurum ya da firmanı n hiçbir
yükümlülüğü bulunmamaktadı r.
MADDE 6- PROTOKOLÜN SÜRESİ ve FESHİ:
İşbu protokol 16.12.2019 ile 16.12.2020 tarihleri arası nda 1 (bir) yı l süre ile geçerlidir. Taraflardan birisinin, işbu
protokolün bitiminden 15 (onbeş) gün öncesinde diğer tarafa yazı l ı olarak protokolü yenilemeyeceğini
bildirmemesi ve tarafları n yeni dönem için hizmet iliş kisine devam etmek konusunda yeniden yazı l ı olarak
mutabakata varması durumunda işbu protokol, aynı şartlarda kendiliğinden 1 (bir) yı l süre ile yenilenmiş olur.
İş bu protokol, Taraflarca Borçlar Kanunu istisna Akdini düzenleyen hükümleri çerçevesinde haklı nedenlerle
feshedilebileceği gibi, taraflar herhangi bir neden göstermeksizin de 15 (onbeş ) gün öncesinde yazı l ı bildirimde
bulunmak kaydı yla, işbu protokolu herhangi bir tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler.
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MADDE 7 — DIGER HÜKÜMLER
7.1. Bildirim: İş bu protokol' den kaynaklanan her türlü ihtar ve bildirim, iadeli taahhütlü mektup, noter veya
yetkili kişilere imza karşı l ığı yapı lacak bildirim yoluyla, adres değişikliği önceden yazı lı olarak diğer tarafa
bildirilmiş olmadı kça, 1.maddede yer alan adreslerine yapı lacaktı r. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 18/111
maddesinde zikredilen hallere ilişkin bildirim ve ihtarlar ancak noterden veya iadeli taahhütlü mektupla ya da
elektronik imza kullanı larak kayı tlı elektronik posta sistemi ile yapı lmış olması kaydıyla geçerli olacaktı r.
7.2. Devir Yasağı: Taraflar önceden birbirlerinin yazı l ı onayı olmaksı zı n bu protokolden doğan hak, yükümlülük ve
taahhütlerini, kısmen veya tamamen üçüncü bir şahsa devredemezler.
7.3. Tadilat: İşbu protokol ancak her iki tarafı n imzası nı taşı yan yazı l ı belge ile tadil edilir.
7.4. Feragat: Bu protokoldeki haklardan feragat, ancak yazı lı olarak yapı l ı r ise geçerli olur. Taraflardan herhangi
birinin protokolden doğan bir hak, yetki veya imtiyaz' kullanmaması veya kı smen kullanması ya da kullanmakta
gecikmesi, bu hak, yetki veya imtiyazdan feragat ettiği anlamı na gelemeyeceği gibi, bir hak, yetki veya imtiyazı n
tek başı na ya da kı smen kullanı lması onun daha sonra kullanı lması nı ya da kı smen kullanı lması onun daha sonra
kullanı lması nı ya da başka bir hak, yetki veya imtiyazı n kullanı lması nı da engellemez.
7.5. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması: Servis, Müşteri'nin aktarmış olduğu kişisel verilen, hiçbir şekilde gerek
yurt içindeki gerekse yurt dışı ndaki üçüncü kişilere ya da kurumlara aktarmamayı , kişisel verilere hukuka aykı rı
olarak erişilmesini ve/veya kişisel verilerin hukuka aykı rı olarak işlenmesini önlemeyi, kişisel verilerin
muhafazası nı sağlamak amacı yla uygun güvenlik düzeyini temin etmeyi, her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,
6698 Sayı l ı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince çı karı lacak tüm alt düzenlemelere uymayı ve gerekli
olması halinde iş bu protokol kapsamı ndaki işlemlerini uyumlu hale getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
Servis, Müşteri'nin aktarmış olduğu tüm bilgi ve verilen titizlikle korumak için gerekli olan bütün özeni göstermeyi
taahhüt eder. Bu kapsamda kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri alı r. Bu kapsamda
bütün çalışanları nı eğitir ve gerekli uyarı ları yapar.
Servis, kendisinin ve/veya personelinin işbu protokol kapsamı nda Müşteri tarafı ndan kendisine aktarı lan kişisel
verilerin herhangi bir üçüncü kişiye açı klanması , aktarı lması halinde ya da üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin bu
protokol kapsamı ndaki bilgilere herhangi bir şekilde ulaşması halinde, şirketin protokol tek yanlı olarak
feshedebileceğini ve şirketin doğmuş ve doğacak tüm zararı nı tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve
taahhüt eder.
7.6. Uyuşmazlıkları n Çözümü: İşbu protokolün geçerliliği, yorumu veya uygulanması ile ilgili olarak doğabilecek
ve sulhen halledilemeyen tüm hukuki ihtilafları n çözümünde İ stanbul (Çağlayan / Merkez) Mahkemeleri ve icra
Müdürlükleri yetkili olacaktı r.
7.7. Damga Vergisi: İş bu protokolün imzalanması ndan doğabilecek damga vergisi taraflarca yarı yarı ya
karşı lanacaktı r.
MADDE 7 — İ MZA VE YÜRÜRLÜK:
İş bu protokol 2 (iki) ası l nüsha olarak 08.10.2019 tarihinde aşağıda ismi ve imzası b
temsilcilerince usulüne uygun şekilde imzalanarak, yürürlüğe girmiştir.
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